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Csorvási  Híradó

Családi hagyományõrzés

Születés – Névadó – Keresztelõ

Leánykérés – Legénybúcsú – Lakodalom

Házassági évfordulók 10-25-50-60

Névnapok, születésnapok

Halottelsiratás – búcsúztatás

A hagyományok tisztelete, azok továbbvitele

nemzedékrõl nemzedékre az õseink és a magunk

tisztelete, megbecsülése. Tartást ad a becsületre,

szeretetre, egymás tiszteletére, emberségre. Erõsíti az

együvé tartozás érzését jóban, örömben és bajban.

A hagyományok õrzése nem csak a családok, barátok

kötelékeit erõsíti, hanem a nemzethez, mint egy nagyobb

közösséghez való tartozás hitvallása is. Hiszen a család,

mint a társadalom legkisebb sejtje alkotja magát a

társadalmat, - a nemzetet. Az öröm, a vidámság és

olykor szomorúság közös vállalása összetartó erõ.

Emlékeket teremt a történései által, melyekre életen át

emlékezni lehet.

Rituáléi nemzedékrõl nemzedékre szállnak. Egyes részei

elkopnak, más részei új elemekkel gazdagodnak. Pl. a

középkori módos lakodalmaknál 4 lovas batár, a 20.

században 2 lovas hintó, napjainkban személygépkocsi

viszi kidíszítve szalagokkal, virágokkal a menyasszonyt,

majd az ifjú párt. Mindig nagy öröm a családban egy új

családtag születése. Ezelõtt a fiatal anya szép rékliket, kis

sapkákat kötögetett a jövevény számára sok-sok

szeretettel. Ma már mindezt szebbnél szebb kivitelben

megveheti az áruházláncolatok üzleteiben.

Ma már jól felszerelt szülészetek képzett gárdája ügyel a

születendõ gyermekre és az édesanyákra. A mi 70-80

éves korosztályunkat még a „bába” néni segítette a

világra odahaza az apák asszisztálása nélkül. Amikor

megszülettünk, a bába megfürdetett, tiszta pólyában

bemutattak a családnak és odafektetett édesanyánk

mellé. Ma már ez szülészeti osztályon, idegenek közt

zajlik le annyi különbséggel, hogy nívós

segédszemélyzettel, és sok esetben az apuka

jelenlétében.

Szokásban volt a gyereket minél hamarabb

megkeresztelni, ha véletlen meghal, ne „pogány”-ként

távozzon. Szokásban volt a gyerekágyas anyának finom

ebédet vinni a barátnõk, rokonok részérõl, hogy hamar

felerõsödjön. A keresztkomaság nagyon fontos baráti és

családi „intézmény” volt és általában ma is az. A szülõ

nélkül maradt gyermekrõl a keresztszülõk

gondoskodtak, sok esetben azok is nevelték fel. Szép

hagyomány, hogy a keresztelõt, ma sok esetben a

névadót meg is ünnepelték a család anyagi tehetségéhez

mérten.

A hivatalos költségek, ajándékok általában a

keresztszülõk gondjai voltak. Mind máig érvényes szép

szokás, hogy a gyermekek szeretik, tisztelik kereszt

(névadó) szüleiket, akik szent kötelességet vállalnak

arra, hogy keresztgyermekeik mellett jóban-rosszban

kiállnak az életük során. Ezelõtt volt egy nagyon szép

szokás, a „leánykérés”. Ennél a fontos lépésnél is

legtöbbször a keresztapa ment el a fiatalemberrel a

jövendõbeli kislányt „megkérni”. Ha igen volt a felelet,

megbeszéltek egy idõpontot, amikor a fiú szülei elmentek

a kislányékhoz „háztûz-nézõbe”. Vagyis meghivattak

egy ünnepi ebédre, amikor is a szülõk megbeszélték

mikor is legyen a hivatalos eljegyzés, aminek megtörténte

után (lányos szülõ tartotta) volt a templomi gyülekezet

elõtt az elsõ „kihirdetése” annak, hogy ez a fiú és ez  lány

a mai naptól jegyesek. Ezután még következõ két
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vasárnapon is „kihirdették” õket, majd jöhetett az

esküvõ.

Nahát persze ez napjainkra nagyon sok esetben nem

ilyen szép hagyományok szerint történik, hanem sajnos

nagyon leegyszerûsített formában. Elmaradnak a szép

és fontos formaságok, melyek idõt adtak arra, hogy a

fiatalok is, meg a családok is jól megismerhessék

egymást. Felvetõdik a kérdés, megéri-e annyira sietni?

A szokásokat nem mellõzni kellene, hanem valahogy

modernizálni, megújítani úgy, hogy tiszteletre méltó

legyen. Aki így tesz, nem csak õsei hagyományát,

hanem saját magát is tiszteli vele.

A lányhoz „járni” a legényes napokon (szerda és

szombat) lehetett. A nótában szépen le van írva:

"Az asztalnál lány és legény, a szívükben vágy és

remény. Tervezgetnek csendesen, amíg a kemence

szögletében az anyóka kuporog…"

Tehát nem magukra hagyatva tervezgettek, a

nagymama, vagy nagynéni, anyuka szépen felügyelt.

Ma ez sajnos nem így van. A szabadság sokszor

meggondolatlanságot szül, amiért a kapcsolat zátonyra

fut, lehet hogy azért, mert a „kemence szögletében” az

anyóka manapság már nem kuporog.

    Csanádi József

Csendélet a pusztán

A férj ébred hamarább. Megnézi az órát, tíz perc és öt
óra. Õ, mint jó gazdász, idõben kel. A felesége még
alszik. Csendben a kiskamrába megy, magára kapja a
házkörüli ruhát, gumicsizmát, indul a jószágokhoz.
Kilépve a lakásból, teleszívja tüdejét a majori erdõbõl
érkezõ friss levegõvel. Az erõsödõ világosság, a
közelebbrõl, távolabbról érkezõ hangok, zajok jelzik, új
nap kezdõdik.
Ellátja a disznókat, baromfikat, a füttyszóra leszállnak a
galambok is. Kitakarítja az ólakat, elõkészíti a
következõ etetést. Rövid ideig elégedetten nézi az
állatállományt, amely tavaly nyár vége, a kiköltözés óta
kezd „alakulni”. Jó helyen van a szolgálati lakás,
gazdasági épületekkel, kerttel együtt, bekerítve. Áll itt
egy nagyobb, a gazdaság által idõszakosan használt
raktár is, benne mindenfélével. Dob még zöldet a

jószágoknak, indul vissza a lakásba. Örömmel látja, a
felesége már a reggelit készíti.
- Szereted a bundás kenyeret? - kérdezi mosolyogva.
Persze tudja, de mégis.
- Idõben beérkezel. - állapítja meg az óra alapján, és
szintén az asztalhoz ül.
A jóízû falatozás közben sorolni kezdi, mit végez majd a
délelõtt folyamán.
- Rendet rakok, takarítok, elõkészítem az ebédet, aztán
kimegyek kapálni a kertbe, majd fõzök, aztán várlak.
- A kapálásnál kicsit vigyázz! Most, reggel még hûvös
van, de aztán éget a nap. Legyen rajtad ujjas blúz,
hosszú nadrág, meg ami kell. A lábadon félcipõ, éles a
kapa, könnyen megcsúszik. Úgy tíz óra körül jobb lesz,
ha bejössz.
(Azt nem árulja el, a boltnál hallotta, az asszonyok
beszélték valakirõl: „Olyan széllel bélelt blúzt kanyarít a
nyakába, a lábán félgatyaszár, alattuk semmi! Meg
valami szandálféle, csak talp, madzagokkal. Láttam a
boltban, nem olcsó! Hát úgy grasszál!” Nos, az õ
feleségérõl ilyet ne tárgyaljanak!) Megköszöni a
reggelit, „Akkor viszontlátás!” Indul a munkába, várja a
hivatás.
Az asszonyka is kezdi a tevékenységet, ahogy tervezte.
Kinéz a baromfiudvarra, valami zsivaj hallatszik.
Szétválasztja a verekedõ állatokat, indul a kertbe.
Próbálja a kapát, elég jól megy már, itt tanulta, a városi
bérházban nem volt része benne. Vidáman, a
fészekrakás örömével dolgozik. Fogadja az arra járók
köszönését, vált néhány szót. Kilenc óra körül a szépen
zöldelõ borsóágyáshoz ér, amikor a férje munkatársa, a
Tyúkász (így nevezik egymás között a baromfitelep
vezetõjét), üdvözli hangosan, a kerítésen kívülrõl.
- Kezeit csókolom! Mit tetszik dolgozni?
- Jaj, (válaszolja kis önsajnálkozással) kapálom a
borsót, szerencsére nem kell sokat!
- És ki is tetszik egyelni? - (Ezen meglepõdik a kis
feleség egy pillanatra, de eszébe jut, a férje
elmagyarázta, hogy a sárgarépát, petrezselymet ki
szokták ritkítani, úgy erõsebb lesz. A borsóval is ezt
kell? Valószínû, ha a Tyúkász mondja! Feltalálja
magát.)
- Csak azt nem tudom, mennyire szükséges!
- Hát, úgy húsz centi körül! (Mutatja az ujjával.) Csak a
gyökerét kell elvágni, aztán elfonnyadnak. A levelek
összefonódnak, nehéz a szétválasztás!
- Értem! És köszönöm!
A Tyúkász nagyon udvariasan, mosolyogva elköszön,
az asszonyka dolgozik, az útmutatás szerint,
szorgalmasan. Tíz óra elõtt végez. Megnézi elégedetten
a lengedezõ, fonnyadó szálakat, elhatározza, estére
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megöntözi a megmaradtakat, nõjenek, erõsödjenek!
Bemegy a lakásba, hozzákezd a fõzéshez, krumplileves
kolbásszal, majd túrós tészta, tejfölösen, és
cseresznyebefõtt lesz az ebéd. A palackos gázzal
idõben elkészül, terítéket rak az asztalra. Tizenkét óra
után megjön a férje, üdvözlés, kézmosás, teleszedi a
tányérokat.
- Jó étvágyat!
- Köszönöm! Neked is!

Étkezés közben beszélgetnek.
-Nem tudom, mi van az udvaron. A kappan nem
törõdik a csirkékkel, beszökött a többihez, verekszik a
kakassal, birkózza a tyúkokat.
A férj kezében megáll a kanál, megnyúlik az arca, vállat
von.
- És a csirkék?
- Visszament hozzájuk a kotló.
- Akkor, jó! Legföljebb felhízlaljuk, esetleg levágjuk
pünkösdkor. Elvesszük a verekedõ kedvét!
Megoldódik tehát a kappankérdés. Következik a túrós
tészta, tejfölösen, dícsérettel:
- De jó, hogy kockatésztával készítetted. Több fér a
villára!
A feleség örül, csacsog:
- Kapáltam a kertben, a borsóhoz értem, mikor,
szerencsére, jött a Tyúkász. Ha nem szól, bizony, nem
egyelem ki! - A férj, akár a gödény, nagyot nyel.
- Mit csináltál?
- Hát kiegyeltem! Mint a sárgarépát, petrezselymet,
hogy nagyobbra nõjön!
A férj bólint. Megköszöni az ebédet.
- Ez jól sikerült! (Vajon melyikre érti?) Indul a
munkába,  közben bosszúsan dörmögi:
- Hogy lehet ennyire becstelen!
Az irodában a csend van. Eligazításra készülnek.
Mindenki pakol, rámol, ír, fel sem néznek. Õ is leül,
elõveszi a szállító leveleket. De mióta belépett,
pukkadoznak. Meghúzza a vállát, az õ dolguk. Ránéz az
órájára, mikor megszólal a Borsókirály (a borsóvetés
felelõsének egymás közötti neve).
- Pista bácsi! A másodvetéshez lesz elég borsó a
raktárban? Az kerül a csalamádé után.
- Hogyne! És nagyon jó fajta! Ha elég ritkára vetik,
akkora csövek lesznek rajta, mint egy nagy arasz!
Benne a magok, vagy húsz, mint a germerszdorfi
cseresznye!
Erre tör ki a vihar!  Nevetnek, fulladozva. A tréfa
kárvallottja hallgat, majd annyit mond:
- Jól esik tökéletlenkedni?  Mikor jön meg az eszetek?
Inkább a munkátokkal törõdnétek! Dolgozzatok!
Viselkedhetnétek tisztességesen!

Az Agrár-környezetgazdálkodási
célprogramok ellenõrzési szempontjai,

szankcionálása

Az ellenõrzési szempontokat a 150/2004 (X. 12.) FVM
rendelet határozza meg. Ez egy pontozáson alapuló
rendszer, amely a leírt szempontok teljesítésekor ad
pontokat.
Pl: Alapszintû szántóföldi célprogram esetén adható:

5x10= 50 pont
Tanyás gazdálkodás esetén:
7x10= 70 pont

Szankció esetén pontlevonás jár
45 pont  -10%
35 pont  -20%
25 pont  -50%
20 pont  -100%
15 pont  -Kizárás

Az ellenõrzött személyek kiválasztása kétféleképpen
történik. Az EU szabályai szerint az egyik,
kockázatelemzés alapján (méret szerint), a másik pedig
véletlenszerûen generálva.

Az ellenõrzés lehet adminisztratív (GN, kérelmek,
bejelentések, stb.) vagy helyszíni (terület, állat,
naprakész bizonylatok). Az ellenõrzés során a helyszíni
ellenõr jegyzõkönyvet készít, amelyet az ellenõrzött
gazdálkodónak alá kell írnia. Errõl majd határozat
születik, amely tartalmazhatja a kifogásolt eseteket,
ezért célszerû a jegyzõkönyv másolatát elkérni. A
határozat fellebbezésére rendszerint 15 nap áll
rendelkezésre. A fellebbezés elutasítása esetén pedig
polgári peres eljárásban lehet igazunknak érvényt
szerezni.

A kiemelt ellenõrzési szempontok közül a legfontosabb,
hogy regisztrált termelõ legyen a programban szereplõ
gazda és mezõgazdasági tevékenységbõl származzon

A végszóra lép be a fõmezõgazdász. Elégedetten
nyugtázza az elhangzottakat:
- Ezt nem árt komolyan venni, kedves munkatársaim! A
felelõsségtudat fontos tulajdonság! (Valaki még egy
grimaszt küld az ifjonti férj felé: Be akarsz vágódni?)
Kezdõdik az eligazítás, a következõ napi munka,
tevékenység megbeszélése. (folyt. köv.)

 Nagy-Pál Andor
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árbevétele. A támogatási idõszakra rendelkezzen
haszonbérleti szerzõdéssel (ha bérelt területtel van a
programban) vagy legyen a tulajdonostól nyilatkozata,
amelyben a programban való részvételhez hozzájárult.
Fontos szempont az ellenõrzésnél, hogy az állatlétszám
nyilvántartásban van és ENAR számmal rendelkezik
(szarvasmarha, juh, kecske), egyéb állatfajok esetében
a célprogram feltételei teljesülnek-e?

Kiemelném, hogy 1 mezõgazdasági parcellára csak 1
AKG támogatás nyújtható be, kivéve, ha kapcsolódik
hozzá valamilyen kiegészítõ célprogram, illetve egy
állategyedhez egy állatalapú célprogram rendelhetõ.

Fontos, hogy milyen növényvédõ szert használunk (tiltó
lista-célprogramonként). Meg kell õrizni a
talajmintavétel alapján megérkezett talajvizsgálati
eredményeket, amely alapján elkészítjük a tápanyag-
gazdálkodási tervünket.

Kiemelt ellenõrzési szempont, hogy a gazdaság egész
területén betartandó HGGY (Helyes Gazdálkodási
Gyakorlat) elõírásait teljesítsük, illetve az ÉTT -
Érzékeny Természeti Területen gazdálkodóknak
bejelentési kötelezettségük van a Nemzeti Park
Igazgatósága felé.

Kötelezõ részt venni 2 évente képzésen a programban
lévõ gazdáknak (tanúsítvány).

Lényeges, hogy a területalapú támogatás és az AKG
igénylés szempontjából nem szétválasztható!! (Pl.:
területalapú-férj, AKG-feleség nevén).

Milyen bizonylatokra van még szükség?
• Gazdálkodási Napló, mint alapbizonylat, ennek

naprakész vezetése
• Mellékletek, bizonylatok, gazdálkodáshoz

közvetlenül kapcsolódóak
• Növényvédelmi megfigyelések (növényvédelmi

mérnöki szerzõdés)
• Szakaszos és pásztoroló legeltetésnél –

Legeltetési ütemterv

Végezetül, ha ellenõrzés alá esünk (AKG), akkor 48
órával elõtte várható az értesítés a területalapúval
szemben, mivel ott nincs jelen a gazdálkodó. További
információkért keresse a Békés Megyei Agrárkamara
Orosházi Irodáját (5900 Orosháza, Október 6. u. 31/
33.; Tel: 68/473-290).

          Ribóczi Edina, NVT tanácsadó

Effektív Mikroorganizmus a sertéstenyésztésben

A sertéstartók az utóbbi idõben egyre több új
nehézséggel, módosító intézkedéssel találkoznak a
környezetvédelem és az állatok takarmányozása terén.

Az antibiotikumok széles körû használatával
biztosíthattuk a napi súlygyarapodást és ez biztosított
minket arról, hogy az állataink nem betegednek meg.
Valójában a túlzott antibiotikum használata legyengítette
az állatok természetes ellenálló képességét és
ellenállóvá tett egyre több patogen csoportot (vírus,
gomba, baktérium stb.). Következésképp az
antibiotikumok alkalmazása nõtt, takarmányozási és
gyógyítási célból. Utána már nagyon féltek a gazdák az
antibiotikumok kivonásától, mert meg voltak gyõzõdve
arról, hogy visszaesik a növekedés és nagyobb lesz a
betegségek elterjedése az állatok között.

Valójában ez másként történt azoknál az
állattartóknál, akik alkalmazták az Effektív
Mikroorganizmus technológiáját. Egy 600 db-os hízó
állománynál, ahol az állatokat rácsrendszeres tartásban
nevelték, attól a pillanattól kezdve, amikor itatni kezdték
az állatokkal az EM-t, (2 liter EM-A/1000 liter
itatóvízbe keverve), már pár hét elteltével jelentõs
ammóniák csökkenés volt észlelhetõ az állatok
tartózkodási helyén. Hasonlóan megszûnt a trágya
bõrösödése is. Már nem okozott problémát
összekeverni a többivel. Megszûnt a trágyaszag mivel a
rothadás helyett egy intenzív bomlási folyamat indult el.
Jelentõsen csökkent az ammóniák- és a kénhidrogén
szintje az ólakban, istállókban. Ezeknek a mérgezõ
gázoknak a jelenlétét jelentõsen csökkentve jobb,
nyugodtabb táplálék hasznosítási környezetet tudunk
biztosítani az állatoknak. Hasonló megelégedettséggel
vannak a mélyalmos tartásnál is. Az ammóniák
emissziójának minimalizálásával nagyon gyorsan
megindul a trágya természetes úton történõ lebomlása
már a helyszínen. Az Effektív Mikroorganizmus az
ivóvízbe keverve jelentõsen megnöveli a fehérje
hasznosulását a takarmányból.
Egy megfigyelt sertéstelepen önetetõs etetés mellett,
átlag 900 g súlygyarapodást értek el naponta, napi 2,8
kg takarmányt számolva. Hozzá kell tenni, hogy sem a
takarmányba, sem a vízbe nem tettek savanyító
szereket. Az EM-1-ben lévõ pozitív baktériumkeverék
egyedileg alkalmazkodik és gazdagítja a jószág
szervezetének mikroflóráját, ami természetesen
kapcsolatban van a korábban már említett takarmány
beltartalmának hasznosításával.
Az Effektív Mikroorganizmust nem csak az itatóvízben
lehet alkalmazni. Minden épületet, takarmánycsúszdát
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célszerû kéthetente (1 liter EM-A 10 m2 felület)
lepermetezni. Az ilyen jellegû kezeléssel hasznos
mikroorganizmusokat juttatunk a környezetbe, melyek
lekorlátozzák a patogen csoportok kialakulását,
biztosítva az állatok környezetének mikrobiológiai
egyensúlyát.

V. Hagyományõrzõ Szlovák Disznótoros

A csorvási Szlovák kisebbségi Önkormányzat ötödik
alkalommal rendezte meg a hagyományõrzõ
rendezvényt 2007. február 24-én. Pénteken este a
szlovákiai testvér településünkrõl, Diószegrõl érkezõ
vendégeinket fogadtuk, a Dió Héj citerazenekart Vígh
Sándor vezetésével. A  szlovákiai vendégek között
köszönthettük Zsille Bélát, a diószegi képviselõ-testület
tagját.
Szombat reggel a tornacsarnok hûvös udvarán pálinka,
pogácsa és „kapuszòíka” kínálásával kezdetét vette a
malacvisítás mentes rendezvény. Ján Süli a Szlovák
Köztársaság békéscsabai fõkonzulja és kedves felesége
érkezését a már áldozattá vált sertés szalmaágyon
perzselésre készen várta.  A Csorváson elsõ ízben
üdvözölt jeles vendég érkezése után kezdetét vette a
szalmával való pörzsölés. Ezek után a modernebb fával
és gázzal pörzsölés következett. Babinyecz Mihály és
Joó Gábor, a csorvási Nyugdíjas egyesület tagjai
szorgos kezei által kezdetét vette a sertés feldolgozása.
Míg a szorgos munka folyt, vendégeink finom pálinkával
vagy kortól függõen meleg teával küzdöttek a reggel
csípõs hidege ellen. A pálinkát és teát a Csorvási
Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület és a Nefelejcs
Népzenei Egyesület tagjai kínálták a nézõknek.
A rendezvény folytatásaként a pogácsa és pálinka
versenyre érkeztek a megmérettetésre szánt minták.
Ebéd elõtt a Hudák szövõmûhely munkáiból készült
kiállítást Szilágyi Menyhért polgármester úr nyitotta
meg. A finom ebéd után a pálinka-pogácsa verseny
eredményhirdetése következett, a szakavatott zsûri 12
pogácsa- és 8 pálinka mintát értékelt. Az
eredményhirdetést követte a kulturális mûsor, melyet
Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormányzat
elnöke nyitott meg. A programot a csorvási szlovák
szakkör tagjai kezdték szép mûsorukkal. Folytatásként
a csabaszabadi Kesjár Daniella és Kesjár István, az
Eleki Hagyományõrzõ Tánccsoport, a békéscsabai
Szlovák Pávakör, és a kondorosi Rózsa Pávakör lépett
fel. Elõször köszönthettük Csorváson a Csomádi
Hagyományõrzõ Egyesület tagjait. Öröm volt

számunkra, hogy megismerhettük a csomádi szlovák
dalokat és táncokat. A csabacsüdi Hagyományõrzõ
Népdalkör, a csorvási Nefelejcs Népdalkör mûsora
után a diószegi Dió Héj citerazenekar fergeteges mûsora
zárta a kulturális programot.
A kulturális mûsor ideje alatt az udvaron folytatódott a
disznó feldolgozása hagyományainknak megfelelõen,
hogy finom disznótoros vacsoraként illatozzon a
vendégek asztalán, melyet jóízûen el is fogyasztott a
népes vendégsereg. Hogy a nem éppen kalória szegény
vacsora maradandó alakváltozásokat ne okozzon
deréktájt, kezdetét vette a bál.
A vendégek késõ estig ropták a táncot az Oncsik János
és Major József által szolgáltatott talpalávalóra.
Köszönjük mindazoknak a támogatóknak és
segítõknek a munkáját akik, elõsegítették a jól sikerült
Szlovák Hagyományõrzõ Disznótor  lebonyolítását.

Klyucsik Pálné
  Szlov. Kis. Önk. Elnöke

Csorvás díszpolgárai

Dr. Daimel Sándor Békés vármegye alispánja
(Csorvás díszpolgára 1918.)

1866. szeptember 5. Gyula – 1946. április 18. Budapest

Édesapja, Daimel Lipót gyulai vasesztergályos
ötödik gyermekeként született. Daimel Sándor az elemi
iskolát Gyulán végezte, majd pedig Aradon a
középiskolát, Budapesten pedig jogot végzett. Terényi
Lajos fõispán 1889-ben közigazgatási gyakornoknak
nevezte ki, ezzel bekerült Békés vármegye
közigazgatásába.

1898-tól elsõ aljegyzõje a vármegyének, majd
1902-ben fõjegyzõ, 1916-ban a vármegye alispánja. Ez
az idõszak már az I. világháború idõszaka, amikor is
rendkívüli teljesítményt produkált, mint a megye
élelmezési ügyeit irányító tisztviselõ. Többek között az
ebben az idõszakban tanúsított magatartásáért döntött
úgy Csorvás képviselõ-testülete, hogy díszpolgári címet
adományoz részére.

A képviselõtestület 1918. augusztus 13-ai ülésén,
Almády Géza virillis képviselõ, aki a megyei
törvényhatóságnak is tagja volt, beszédében méltatta
Dr. Daimel Sándort, aki ebben az idõszakban kapta
meg IV. Károly királytól a III. osztályú
Vaskoronarendet. Beszéde végén Almády Géza
javaslatot tett arra, hogy a csorvási képviselõ-testület
válassza meg Csorvás díszpolgárának.
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A képviselõ-testület a következõ határozatot hozta: „A
képviselõ-testület az indítvány elfogadásával Dr. Daimel
Sándor alispán urat legmagasabb kitüntetése alkalmából
melegen üdvözli s õszinte tiszteletének s igaz
szeretetének kifejezése mellett õt egyhangúlag, és nagy
lelkesedéssel Csorvás község díszpolgárának választja
meg, mint a törvényhatóság puritán lelkû vezetõjét, mint
a polgárok atyját, kis emberek pártfogóját. Utasítja a
község elöljáróságát, hogy a díszpolgári oklevél
elkészítése iránt az intézkedést saját hatáskörében tegye
meg, gondoskodjék, hogy az annak idején
küldöttségileg adassék át.”

Tekintélye a megyében vitathatatlan, ezért amikor
a belügyminiszter 1925-ben nyugdíjazni akarta a
fõispánt, a megye vezetése kijárta, hogy 1927-ig
megbízatását meghosszabbítsák. Maga Daimel 1930-
ban kérte nyugállományba vonulását, ezek után Békés
vármegye iskolán kívüli népmûvelési bizottságának az
elnöke lett.

Életében több kitüntetésben részesült: 1918-ban
a királyi III. osztályú Vaskorona-rendet kapta meg,
amelyhez a Csorvási Képviselõ-testület táviratilag
tiszteletét és elismerését fejezte ki. A vármegye
javaslatára pedig II. osztályú Polgári
Hadiérdemkeresztet adományozott neki. 1931-ben
Békés vármegye örökös törvényhatósági bizottsági
tagjává választották.

1937-ben feleségével Budapestre költözött,
ebben szerepet játszott elhatalmasodó betegsége,
hallását elvesztette, járni is alig tudott. A háború,
Budapest ostroma alatt ingóságait elvesztette,
reménytelen anyagi helyzetbe került, amit tetézett, hogy
nyugdíját 1945. januártól nem folyósították. 1946
áprilisában meghalt.

Felhasznált irodalom:
Héjja Julianna Erika: Békés vármegye archon-
tológiája (1699) 1715-1950 Fõispánok és alispánok
Gyula 2002.
BML. Csorvási képviselõ-testület jegyzõkönyvei
Csorvás 1918.

      Kasuba István

ÁMK hírek

Energia-takarékossági verseny
A 2006/2007-es tanévben az ELMÛ és az

ÉMÁSZ Energia Suli néven környezetvédelmi, energia-
takarékossági programot, illetve versenyt hirdetett. Az
energia totó hibátlan megoldásait minden hónapban egy
fõnyereménnyel és további öt értékes nyereménnyel

jutalmazza a pályázat kiírója. A megfejtõk között
iskolánk tanulói közül sokan vesznek részt. A
novemberi fordulóban a helyes megoldást beküldõk
közül három diákunknak még a szerencse is kedvezett.
Cséke Annamária 8.osztályos, Muladi Tamás
7.osztályos és Órás Gergõ 6.osztályos tanulónk egy-
egy értékes könyvvel lett gazdagabb.
Sikerüknek örülünk és kívánunk nekik további
eredményes versenyzést!

Kémia verseny
2007. január 18-án került megrendezésre a

Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola
szervezésében a 8. osztályosoknak szóló kémia
verseny, melyre az egész megyébõl jelentkezhettek
tanulók. A végsõ megmérettetésen azok vehettek részt,
akik az õsz folyamán a levelezõs versenyen kellõ pontot
gyûjtöttek össze. Iskolánk tanulóiból öten fogtak neki a
levelezõs verseny feladatainak, és közülük Bereczki
Biankát és Jantyik Renátát hívták el a döntõ versenyre,
melyen a megyébõl 16 tanuló vett részt.
A döntõben Bereczki Bianka I., Jantyik Renáta
pedig V. helyezést ért el.
A felkészülésben Kecskés Beáta tanár néni segítette
õket.
Sikerükhöz gratulálunk és további eredményes
versenyzést kívánunk!

Biológia verseny
A 2007. január 12-én megrendezett területi

biológia versenyen tanulóink ismét bizonyították magas
szintû tudásukat. A színvonalas versenyt a Táncsics
Mihály Gimnázium szervezte, ahol a 14 általános iskola
43 nyolcadikos versenyzõje közül
Bereczki Bianka 4., Andrej Bence 6. helyezést ért el.
A hetedikesek kb. 30-an voltak.
Bíró Noémi 2., Szívós Kristóf 7. lett.
A tanulókat Verebesiné Miklya Hajnalka készítette fel.

Csorvás Város Önkormányzata ezúton kíván minden
kedves csorvási polgárnak boldog húsvéti ünnepet.
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Születési adatok:

Németh Anita és Ujj László fia Roland, Kis – Horváth
Mónika és Vereska László fia Ádám, Rédai Krisztina és
Béres Csaba fia Attila, Szilágyi Szilvia és Dékány Zsolt
lánya Flóra.

Halálozási adatok:

Megjelent!

Megjelent a Csorvási Ifjúsági Fúvószenekar és
Majorette Csoport mûsoros CD-je. Kapható az
Alapfokú Mûvészeti Iskola épületében: Rákóczi u. 13.

Az Önkéntes Tûzoltó Egyesület Csorvás ezúton köszöni
a 2006. évi SZJA 1% felajánlásokat, amely összeget a
tömlõszárító torony felújítására használt fel.
Kérjük ezután is az adózók felajánlásait.
Adószámunk: 18374766-1-04

Balázs Ferenc (1965)
Balla Andrásné (Török Mária, 1926)
Bottyán János (1920)
Bus Ferencné (Vidovenyecz Ilona, 1922)
Buzás János (1940)
Erdélyi Attila (1959)
Felföldi Lajosné (Taborosi Irén, 1921)
Gál Ferencné (Bagi Ilona, 1934)
Gergely József (1933)
Kondacs János (1947)
Kondacs Mihály (1914)
Korcsok Márton (1928)
Lengyel János (1932)
Mekis János (1937)
Mihálka Józsefné (Barna Erzsébet, 1923)
Oláh Györgyné (Fehér Sára, 1949)
Petrus Mihályné (Kovács Julianna, 1928)
Priskin István György (1926)
Rálik Mihályné (Viczián Katalin, 1930)
Szabados Béláné (Máté Ilona, 1935)
Szabó Gáborné (Szabados Erzsébet, 1926)
Szilasi Imre (1914)
Szombati Mihály (1949)

Tisztelt Támogatóink!

A csorvási Nefelejcs Népzenei Egyesület köszönetet
mond mindazoknak, akik a 2005. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk számára utalták.
Az így kapott 14.600 Ft összeget a 2006. évben
népzenei verseny költségeinek rendezésére fordítottuk.
Továbbra is várjuk a segítõ támogatást, a 2006. évi 1%
felajánlását a Nefelejcs Népzenei Egyesület
adószámára: 18387177-1-04

Csorvás SK. Labdarúgó szakosztályának
utánpótlás hírei

Szakosztályunkban az óvodás kortól a serdülõ csapatig
közel 80 fõ igazolt játékosunk van, akik heti
rendszerességgel járnak edzésekre és vesznek részt a
különbözõ bajnokságokon, versenyeken.
Az ovisok és az 1-2. osztályosok a NUPI által szervezett
tornákon szerepeltek, ahol több ügyes játékosunk
meghívást kapott a megyei döntõkre.
3-4. osztályos csapatunk a körzeti diákolimpia õszi
versenyeit megnyerve az elsõ helyrõl várja a tavaszi
mérkõzéseket.
5-6. osztályos csapatunk az õszi körzeti diákolimpia
mérkõzéseit megnyerve szintén az elsõ helyrõl várja a
folytatást.
A Medgyesegyházán megrendezett téli teremtornán
Szeged és Orosháza csapatai mögött a harmadik
helyezést, az Orosházán megrendezett téli kupán szintén
harmadik helyezést szereztek. Az U13-as nagypályás
bajnokságban a harmadik helyrõl várják a tavaszi
folytatást.
7-8. osztályos csapatunk a körzeti bajnokságban õszi elsõ,
a Diákolimpia Teremlabdarúgó Bajnokságban harmadik
helyezést ért el.
Serdülõ csapatunk a megyei pontvadászatban az õszi
szezonban a középmezõnyben végzett.
Csapatain a tavasz folyamán folyamatosan részt vesznek
a különbözõ bajnokságokon, a Góliát és NUPI
versenyeken, valamint a már hagyományos saját
rendezésû MA-FA Kupán.
Csapataink a tavaszi versenyidõszakot is szeretnék a
lehetõ legjobb eredménnyel zárni. Ehhez kérjük és
köszönjük minden segíteni szándékozó támogatását!

          Köszönettel: Zavada János, utánpótlás vezetõ


